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بورس و بیمه

 2راه برای جلوگیری از رسقت خودرو
خواهـد کـرد! در ایـن جاسـت کـه تنهـا راه مفید بـرای جلوگیری از خسـارت
احتمالـی خریـد بیمـه بدنه با پوشـش سـرقت کلی و جزئی اسـت.

گاهـی اصلا انتظـار کاری را ندارید ولی باز هم اتفاق میافتد! دزدی ماشـین از
ایـن دسـت کارهاسـت .برای جلوگیـری از این اتفاق میتوانیـد کارهای زیادی
انجـام دهیـد مثلا :ماشـینتان را جای مناسـب پـارک کنید :سـعی کنید زیر
نـور چـراغ خیابانهـا و یا جاهای شـلوغتر و روشـنتر پارک کنیـد .زیر دوربین
فروشـگاهها هم جای مناسـبی برای پارک اسـت .سـارقان رغبت زیادی برای
دزدی در مکانهای شـلوغ و روشـن را ندارند .بیشـترین آمار سـرقت خودرو،
شـامل خودروهایـی میشـود کـه در جای نامناسـب و دور از دیـد عموم پارک
شـدند .پس اگر به پارکینگ دسترسـی ندارید ،حتماً ماشـینتان را درجاهای
شـلوغ و پـر رفتوآمـد پـارک کنیـد .یا تجهیزات ایمنی مناسـب بـرای خودرو
بخریـد .امـا همیشـه ایـن راهکارهـا جـواب نمیدهـد و دزد شـما را غافلگیـر

خرید بیمه بدنه اب پوشش رسقت کیل و جزیئ

بـا داشـتن بیمـه بدنه با پوشـش سـرقت کلی اگر ماشـینتان به سـرقت رفت
در صـورت پیـدا نشـدن ،شـرکت بیمـه بهانـدازه ارزش خودرویتـان بـه شـما
خسـارت پرداخـت میکننـد .در صـورت داشـتن پوشـش سـرقت جزئـی ،اگر
لـوازم ماشـینتان ماننـد ضبـط ،السـتیک و ...بـه سـرقت رفـت .خسـارت آن
قطعـه توسـط شـرکت بیمـه بـه شـما پرداخـت میشـود .پـس داشـتن بیمه
بدنـه میتوانـد خیالتـان را بابـت سـرقت راحـت کنـد.

بررسی شرایط بیمه بیکاری

پله پله ات درمان موقیت بیکاری!
شـرایط سیاسـی و اقتصـادی االن بـه هیـچ عنوان قابل پیشبینی نیسـت .مدیران به دلیل نوسـانات باالی بـازار گاهی مجبور به گرفتن تصمیمهای میشـوند
راحله شعبانی
کـه بـه ضـرر یـک عـده کارگـر تمـام میشـود! تصمیمهایی که با سرنوشـت آدمهـا سـروکار دارد .تعدیل نیرو یکـی از این تصمیمها اسـت .بـا این حال،
روزنامهنگار
دانسـتن شـرایط و نحـوه اسـتفاده از بیمـه بیـکاری میتوانـد بـرای خیلی از ما یا همکاران تعدیل شـدۀ ما مفید باشـد .بیمهای که با پرداخت حقوق مناسـب
تـا ماههـا غـم از دسـت دادن کار را بـرای مـا کمرنـگ تر میکند .در ادامه به بررسـی بیمه بیکاری و شـرایط دریافـت آن پرداختهایم.

بیمه بیکاری چیست؟

از نظـر قانـون بیکاری ،بیکار کسـی اسـت که بدون میـل و اراده خود
بیـکار شـده و هـم اینـک آمـاده بـه کار باشـد .براسـاس قانـون بیمه
بیـکاری ،اگـر فـردی بیکار موقت شـناخته شـود یا به علـت حوادثی
ماننـد سـیل ،زلزلـه ،جنـگ ،آتـش سـوزی بیکار شـود ،مـی تواند از
شـرایط بیمه بیکاری اسـتفاده کند .توجه داشـته باشـید که بیکاری
از طریـق تـرک شـغل یـا اسـتعفا شـامل بیمـه بیـکاری نمی شـود.
تشـخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری ،بر عهده گروهی متشـکل
از نماینـدگان اداره کار و رفـاه اجتماعـی ،تعـاون و سـازمان تأمیـن
ن اجتماعی پس از تأیید ادارات نامبرده،
اجتماعی است و شعب تأمی 
درخصوص برقراری و پرداخت مسـتمری بیکاری برای بیمهشـدگان
اقـدام میکنند.بـرای دریافـت مقـرری بیمـه بیکاری بایـد حداکثر تا
ن دسـت بـه کار شـوید و موضـوع را
 ۳۰روز از تاریـخ بیـکار شـدنتا 
بـه واحدهـای تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی مربوطـه اطلاع دهید و
آمادگـی خـود را بـرای اشـتغال مجدد اعالم کنید .اگر بیشـتر از یک
مـاه از بیـکاری شـما گذشـته باشـد ،باید با شـرح دالیـل قانعکننده
و نامـه کارفرمـا بـه شـعبه تامیـن اجتماعـی کـه ُکـد کارگاه کارفرما
در آن جـا قـرار دارد ،مراجعـه کنیـد .قابـل توجـه اسـت کـه مبلـغ
اول شـرو ِع بیکاری آنان
بیمـه بیـکاری اشـخاص واجد شـرایط از روز ِ
محاسـبه میشود.

سیر ات پیاز رشایط دریافت بیمه بیکاری

اگر شرایط زیر را داشته باشید ،بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد:
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشید
تبعه کشورهای دیگر نباشید
مستمریبگیر ،بازنشسته یا از کارافتاده نباشید
پیـش از بـی کاری ،حداقـل یـک سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه
داشـته باشید
کارفرما ،دارای شغل آزاد یا بیمهشده اختیاری نباشید
به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشید
بیـکاری خـود را تـا  ۳۰روز پـس از اخـراج بـه اداره کار اعلام نماییـد
(البتـه در مـوارد خـاص ،بیـش از  ۳۰روز نیـز امکانپذیـر اسـت).
نکتـه قابـل توجـه اینسـت کـه افراد بیمـه شـدهای که به دلیـل بروز
حوادث غیرمترقبه مانند جنگ ،زلزله ،آتشسـوزی و سـیل کار خود
را از دسـت میدهنـد ،بـرای دریافـت بیمـه بیکاری نیازی به داشـتن
سـابقه پرداخـت حـق بیمـه برای مدت زمـان مشـخص را ندارند .این
افـراد حتـی اگـر در اولیـن روز کاری خـود نیـز بر اثر چنیـن حوادثی
بیـکار شـوند ،در صـورت داشـتن سـایر شـرایط ،واجـد شـرایط بیمه
بیـکاری خواهند بود.

مدارک مورد نیاز برای بیمه بیکاری

بـرای بـه جریـان انداختـن فرایند دریافت بیمه بیـکاری باید با در

دسـت داشـتن مـدارک زیـر به واحدهـای اداره تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعـی مراجعه کنید.
اصل و کپی قرارداد یکسال آخر کار یا رای صادرشده
عکس  ۳*۴جدید ( ۴قطعه)
اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
اصل و کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)
پوشه روغنی (یک جلد)
کپی صفحه اول دفترچه بیمه
نامه عدم نیاز کارفرما

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

طبـق قانـون ،مقـرری روزانـه بیمـه بیـکاری ۵۵درصـد توسـط
دسـتمزد ،حقـوق یـا کارمـزد روزانـه فرد بیمهشـده اسـت .برای
افـراد متاهـل و متکفـل ،بـه ازای هـر یـک از افـراد تحـت تکفل
(حداکثـر تـا  ۴نفـر) ۱۰درصـد حداقـل دسـتمزد زمان شـروع
بیـکاری بـه ایـن مبلـغ اضافه میشـود ،امـا در هر صـورت مبلغ
ُکلـی آن نبایـد از حداقـل دسـتمزد تعیینشـده بـرای هر سـال
کمتـر ،یـا از  ۸۰درصـد متوسـط دسـتمزد یـا حقوق بیمهشـده
بیشـتر باشـد .بنابرایـن مبلـغ مقـرری ماهانـه بیمـه بیـکاری در
سـال  1398کمتر از  15168810ریال نخواهد بود .در ضمن،
مبلـغ بیمـه بیـکاری بیـن دهـم تـا پانزدهـم هـر ماه به حسـاب
شـما در بانـک رفـاه واریـز میشـود .بنابرایـن ،بـرای دریافـت
مقـرری حتمـا بایـد در ایـن بانک حسـاب داشـته باشـید.

شـده انـد ،اداره کار نسـبت بـه برگـزاری دوره هـای مهـارت افزایـی و
کارآمـوزی اقـدام مـی کنـد .در صورتـی که فـرد بدون عـذر موجه در
ایـن دوره هـا شـرکت نکنـد ،مقـرری بیمه بیـکاری وی قطـع خواهد
شد).
از قبـول شـغل تخصصـی خـود یا شـغل مشـابهی که به او پیشـنهاد
شـده ،خودداری کند(در صورتی که طی مدت بیکاری فرد ،از سـوی
اداره کار شـغلی به او پیشـنهاد شـود که همانند شـغل پیشـین فرد یا
مشـابه آن باشـد و فرد از اشـتغال به این شـغل اجتناب کند ،مقرری
بیمـه بیکاری وی قطع خواهد شـد).
مشـمول اسـتفاده از مسـتمری بازنشسـتگی یـا از کارافتادگـی کلـی
شـود(در صورتـی کـه فـرد از بیمـه بیـکاری اسـتفاده کنـد ،پرداخت
حق بیمه و سـابقه کاری وی توسـط تامین اجتماعی اسـتمرار خواهد
یافـت .بـه همیـن دلیل ،ممکن اسـت در هنـگام دوره بیمـه بیکاری،
فـرد بـه حدنصـاب سـن بازنشسـتگی برسـد .همچنین ممکن اسـت
در اثـر حادثـه یـا بیمـاری فـرد دچـار از کارافتادگـی گـردد .در هر دو
ایـن مـوارد ،بیمـه بیـکاری قطع خواهد شـد و بیمه بازنشسـتگی یا از
کارافتادگـی جایگزیـن آن خواهد شـد).
با دریافت دستمزد مدت بالتکلیفی به کار اولیهاش برگردد
فـوت کنـد(در صورتـی کـه بیمه شـده فوت گـردد ،مسـتمری بیمه
بیـکاری وی قطـع خواهـد شـد و در صـورت وجود افـراد تحت تکفل
و رعایـت سـایر مسـائل قانونـی ،بیمـه مسـتمری پـس از فـوت بـه
بازمانـدگان پرداخـت خواهد شـد).
مدتزمـان قانونـی دریافـت مسـتمری بیـکاری بیمهشـده بـه پایـان
بر سد

بیکار کسی است
که بدون میل و
اراده خود بیکار
شده و هم اینک
آماده به کار باشد.
براساس قانون
بیمه بیکاری ،اگر
فردی بیکار موقت
شناخته شود یا به
علت حوادثی مانند
سیل ،زلزله ،جنگ،
آتش سوزی بیکار
شود ،می تواند از
شرایط بیمه بیکاری
استفاده کند .توجه
داشته باشید که
بیکاری از طریق
ترک شغل یا استعفا
شامل بیمه بیکاری
نمی شود

مزایای دریافت بیمه بیکاری چیست؟

یکـی از مزایـا ایـن اسـت کـه تمـام مدتـی کـه فـرد بیمـه بیـکاری
میگیـرد ،بـرای او بـ ه عنـوان سـابقه خدمـت منظور میشـود؛ یعنی
ایـام اسـتفاده از مقـرری بیمـه بیـکاری جـزو سـوابق پرداخـت حـق
بیمه کارگران به لحاظ بازنشسـتگی ،از کارافتادگی و فوت محسـوب
میشـود .همچنیـن در صـورت وجـود نیـاز بـه جـذب نیـرو ،فـرد در
اولویـت معرفـی بـه واحدهـای پذیرنـده نیـروی کار و اشـتغال به کار
جدیـد قـرار میگیـرد.
کارگـران فصلـی در صورتـی کـه در اثنـای فصـل کار بیـکار شـوند
مشـمول اسـتفاده از مقـرری بیمـه بیـکاری خواهنـد بـود.

جدول بیمه بیکاری و مدت زمان پرداخت آن

مـدت زمـان دریافـت مقـرری بیمـه بیکاری بـه سـابقه پرداخت حق
بیمـه توسـط شـما در زمان اشـتغال بسـتگی دارد .با ایـن حال مدت
زمـان دریافـت بیمـه بیـکاری ،از  ۳۶مـاه بـرای افراد مجـرد و  ۵۰ماه
بـرای بیمهشـدههای متأهـل و متکفل بیشـتر نیسـت .افراد مسـنی
که در زمان بیکار شـدن  ۵۵سـال سـن یا بیشـتر و  ۱۰سـال سـابقه
پرداخـت حـق بیمه دارنـد (در صـورت عـدم اشـتغال) میتواننـد تـا
رسـیدن به سـن بازنشسـتگی از مقرری بیمه بیکاری اسـتفاده کنند.
سابقه پرداخت حق بیمه
از  6ماه تا  24ماه

چند نکته مهم در خصوص بیمه بیکاری

بیکارشـدگانی که بر اسـاس مقررات قانون کار و رای صادره از مراجع
حـل اختلاف بـه خاطرکوتاهی در انجام وظایف محولهشـان یا نقض
آییننامههـای انضباطـی محـل کار توسـط کارفرمـا اخراج شـدهاند،
مسـتحق دریافت بیمه بیـکاری نخواهند بود.
در صورتی که پس از پرداخت بیمه بیکاری به بیمهشـده ،مشـخص
شـود کـه بیـکاری بیمهشـده ،ارادی بـوده اسـت ،فـرد بایـد تمامـی
مبالـغ دریافتـی بهعنـوان مقرری بیمه بیـکاری را به سـازمان تأمین
اجتماعـی بازگردانـد .بهعلاوه ،اگـر بیمهشـده بـا دریافـت دسـتمزد
روزهـای بالتکلیفـی بـه کار قبلـی خـود بـاز گـردد هـم بایـد مبالـغ
دریافتـی بهعنـوان بیمـه بیـکاری را بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی
بازگرداند.
اگر بیمهشـده بیکار ،دوباره مشـغول به کار شـود اما اشـتغال مجدد
خـود را اعلام نکنـد و بـا وجود اشـتغال بـه کار ،کماکان بـه دریافت
مقـرری بیمـه بیـکاری ادامه بدهد ،بایـد مقرری بیکاری کـه از زمان
اشـتغال مجدد دریافت کرده را به حسـاب تأمین اجتماعی بازگرداند.
در مـدت دریافـت مقرری بیمه بیکاری ،اصطالحا برای شـما بیمه رد
میشـود و ایـن مـدت جـزو سـوابق بیمهای شـما به حسـاب خواهد
آمد.مقـرری بیمـه بیـکاری از روز اول بیـکاری بیمهشـده محاسـبه
میشـود و قابـل دریافت اسـت.

مدت پرداخت بیمه بی کاری
بیمه شدگان مجرد

بیمه شدگان متاهل

 6ماه

 12ماه

از  25ماه تا  120ماه

 12ماه

 18ماه

از  121ماه تا  180ماه

 18ماه

 26ماه

از  181ماه تا  240ماه

 26ماه

 36ماه

 241ماه به باال

 36ماه

 50ماه

در چه رشایطی بیمه بیکاری قطع یمشود؟

بیمه بیکاری تنها در صورتی قطع میشود که فرد بیمهشده:
مجددا ً مشغول به کار شود
بـدون دلیـل موجه از شـرکت در دورههـای کارآموزی یا سـوادآموزی
خـودداری کنـد(در راسـتای توانمندسـازی افرادی که دچـار بیکاری

 4پیش شرط سوددهی سهام معدنی
جواد غیاثی

کارشناس بورس

شـاخص کل بورس ،در هفته گذشـته 2 ،روز منفی و  3روز مثبت را تجربه کرد اما سـقوط سـنگین روز سـه شـنبه ،باعث شـد که تمام مثبت ها جبران شـود و کل هفته نزولی شـده و شـاخص کل
دوبـاره بـه کمتـر از  250هـزار واحـد سـقوط کنـد .نکتـه دیگـر ،توجـه بـه بـازار به گـروه معدنی در اثـر اخباری مبنی بـر افزایش نـرخ در این گروه بـود .در ادامه ضمن تشـریح نحـوه واکنش بازار
سـرمایه بـه افـت نـرخ ارز ،برخـی نمادهایـی کـه افـت شـدیدی را تجربه کردند را برمی شـماریم و نهایتا سـراغ گـروه گروه معدنی مـی رویم و نمادهـای این گروه را بررسـی می کنیم.

اعتنا و یب اعتنایی حافظ به فردویس

دالر هفته قبل را با بیش از هزار تومان کاهش پشت سر گذاشت ،اما بازار
سرمایه ،فقط در روز سه شنبه ،همزمان با افت موقت دالر به  ،11200شاهد
یک رفتار هیجانی سنگین در بورس بودیم؛ روزی که بیش از  90درصد
نمادهای بازار منفی شدند و عمدتا صف فروش شدند .با این حال بازار قبل و
بعد از این روز ،بازار سرمایه بی توجه به دالر ،به مسیر متعادل خود ادامه داد.
لذا اگر از اعتنای هیجانی بازار سرمایه به بازار ارز در روز سه شنبه بگذریم،
کلیت بازار در سایر روزها ،به روند نرخ ارز ،بی اعتنا بوده است .علت این
موضوع روشن است .در بسیاری از نمادهای دالری بازار ،همه چیز به نرخ ارز
سامانه نیما وابسته است نه نرخ آزاد .لذا نه تنها از افت اخیر آسیب نمی بینند
بلکه به خاطر رشد نرخ ارز در سامانه نیما و ثبات آن در روزهای اخیر ،بسیار
هم منتفع خواهند شد .البته همه بازار اینگونه نیست .برخی نمادها که بدون
پشتوانه و صرفا بر اساس هیجانات رشد کرده بودند ،اکنون نیز در اثر هیجانات
ناشی از افت شدید نرخ ارز ،بسیار بیشتر افت کردند.

منادهایی که اب ریزش دالر ،سقوط کردند

مثال شرکت های پتروشیمی فسا ،داراب و جهرم که در هفته سوم تیر ،بدون
هیچ دلیلی رشد کرده بودند ،هفته قبل با غلبه هیجان فروش ،حدود 20
درصد سقوط کردند .مثال فسا از  110تومان در روز شنبه به  88تومان در
روز سه شنبه سقوط کرد .گفتنی است این نمادها ،اصال شرکت پتروشیمی
نیستند بلکه پروژه هایی هستنند که قرار است در سال  1400افتتاح شوند
و اکنون حتی درباره محل و مالکیت زمین انها هم حرف است تا برسد به
افتتاح در سال  1400و سودزایی! اما برخی این نمادها را داغ می کنند و با

ورود پول های کم تجربه ،اقدام به فروش به آنها می کنند .لذا در یک هفته
 20درصد رشد می کنند و در هفته بعد  20درصد سقوط! گزارش خوب یک
شرکت پتروشیمی بهانه رشد می شود و افت دالر ،بهانه سقوط!گروه دیگری
که هفته قبل ،بهانه کافی برای سقوط آنها فراهم شد ،خودرویی ها بودند.
خودروسازان که همچنان در صورت های مالی ،فقط زیان گزارش می کنند،
گاهی به بهانه هایی رشد می کنند اما هفته قبل ،همه چیز برای سقوط فراهم
شد .مثال سایپا و پارس خودرو بیش از  10درصد سقوط کردند و روند نزولی
در همه هفته بعد از شنبه ،ادامه یافت.

معدین ها در هفته پرهیجان ابزار چه کردند؟

گروه معدن ،جزو گروه های بزرگ و صادراتی بازار سرمایه است که معموال
روی شاخص کل اثر قابل توجهی دارد .جدول زیر نمادهای این گروه را نشان
می دهد و چنانچه پیداست  6نماد از  12نماد معرفی شده در جدول زیر،
ِ
نسبت قیمت به درآم ِد کمتر از  10دارند .از باما که بگذریم ،دوقولوهای سنگ
ِ
نسبت قیمت به درامد  8.1جزو
معدنی بازار یعنی کگل و کچاد هر دو با
نمادهای با وضعیت مناسب هستند.

روی و رسیب ها چه یم کنند؟

باما تولیدکننده کنستانتره روی و سرب است که سودش را در سال گذشته را
 184درصد رشد داده است .اکنون نیز اگر بتواند وضعیت سال قبل را حفظ
کند و بازارهای جهانی هم همراهی کند ،می تواند روند صعودی رشدش را
ادامه دهد .چرا که امسال هم در بازه بیشتری از نرخ ارز باالتر استفاده می
کند و هم نرخ ارز نیما رشد کرده است و نهایتا روی نرخ فروش در بازارهای

داخلی و خارجی موثر خواهد بود .از همه مهمتر اینکه موضوع افزایش نرخ
فروش این شرکت ها نیز می تواند به کمک باما بیاید .کبافق هم مثل باما
کنستانتره روی و سرب تولید می کند اما از نظر نسبت قیمت به درامد در
انتهای جدول قرار دارد .البته این نماد را نباید با اعداد قضاوت کرد .کبافق
طی دو سال اخیر  10برابر شده است و از نتیرماه  95تاکنون از حدودد 500
تومان به  5هزار تومان رسیده است .این نماد در یک سال قبل از آن هم دو
برابر شده بود؛ یعننی طی  3سال  20برابر شده است .اما آیا نسبت قیمتبه
درآمد بسیار باال ،نشانه ریسک زیاد در این نماد است؟ لزوما اینگونه نیست.
این شرکت در سال گذشته با وجود تولید باال ،فروش و درامد کمی داشت.
وضعیتی که در نماد دیگری مثل فاسمین هم وجود دارد .بازار انتظار دارد
با فروش یکجای محصول سال قبل و سال جاری ،یک جهش قابل توجه
در سود تولیدی ایجاد کند .این شرکت در سال  96با نرخ های پیشین دالر
 287تومان سود ساخته بود اما در سال گذشته فقط  38تومان! بازار انتظار
دارد که در سال جاری ،کبافق حدود  4برابر سال  96سود بسازد(که اصال
غیرمنطقی نیست) لذا پیش از آنکه سود تولید و گزارش شود ،قیمت نماد
بسیار باالر رفته است.
بر خالفِ معدنی های مربوط به فلزات رنگی (روی و سرب و مس) که
نوسانات زیادی دارند ،سنگ معدنی ها و سرمایه گذاری ها (کنور ،تاصیکو،
کچاد ،ومعادن ،کگل و کگهر) وضعیت باثبات و کم ریسکی دارند .لذا در
صورت انتفاع از  4موضوع زیر ،می توانند یک بازدهی مناسب و منطقی
در سال جاری ایجاد کنند -1 :رشد نرخ فروش  -2دوره بیشتر استفاده از
نرخ دالر باال و رشد نرخ ارز در سامانه نیما  -3همراهی بازارهای جهانی و
 -4توانایی در فروش خوب با وجود تحریم ها.

نماد

P/E

آخــریــن
قیمت

كنور

توسعه معدني و صنعتي صبانور

12.87

6,449

كروي

ي ايران
ن رو 
توسع ه معاد 

9.21

6,300

تاصيكو

سرمايه گذاري صدرتامين

8.15

2,655

كگهر

سنگ آهن گهرزمين

13.68

15,500

كگل

معدني و صنعتي گل گهر

8.18

7,399

كمنگنز

معادنمنگنزايران

10.36

14,910

ومعادن

توسعهمعادنوفلزات

8.26

4,160

كاما

باما

6.21

15,680

تكنار

مجتمع معادن مس تكنار

- 24.87

9,800

کدما

معدنی دماوند

51

47519

کچاد

چادرملو

8.1

5103

بافق

معادن بافق

132

50240

